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De jury, bestaande uit Lenny van Rosmalen, Kim Stroet, Nikita Schoemaker en voorzitter 
Sophie van Rijn, heeft vijf publicaties beoordeeld. Vereist was dat de kandidaat een huidige 
aanstelling heeft binnen het Instituut Pedagogiek, en dat het boek of artikel met Universiteit 
Leiden als affiliatie gepubliceerd is.  

De publicaties werden beoordeeld op vijf criteria:  

1) Presentatie  
2) Kwaliteit 
3) Originaliteit  
4) Wetenschappelijk impact   
5) Implicaties  

Op basis van deze criteria heeft de jury unaniem besloten de prijs voor beste publicatie toe 
te kennen aan Cornelis de Brabander voor zijn publicatie ‘Towards a unified theory of task-
specific motivation’, verschenen in Educational Research Review. In deze publicatie verbindt 
hij alle bestaande theorieën over taak specifieke motivatie tot één geïntegreerd model, 
waarmee hij een grote stap heeft gezet in het veld van de onderwijskunde.  

Het op deze wijze verbinden van theorieën geeft een nieuwe impuls aan theorieontwikkeling 
over motivatie. “Niets is zo praktisch als een goede theorie”. Theoretische reflectie waarbij 
inzichten vanuit verschillende theorieën worden geïntegreerd is schaars in 
onderwijswetenschappelijk onderzoek, maar wel zeer nodig voor de wetenschap en 
uiteindelijk ook voor de onderwijspraktijk.  

Het artikel biedt aanknopingspunten om mogelijke tegenstrijdigheden in theorie en empirie 
te verklaren. Dit kan onderzoek naar de vraag wat motivatie is en hoe motivatie kan worden 
gestimuleerd in het onderwijs verder brengen.  Daarmee levert het model een belangrijke 
bijdrage aan de pedagogiek. 

De jury was erg onder de indruk van het vermogen van Cornelis de Brabander om veelal 
complexe en abstracte kennis op een heldere manier en met een prettige schrijfstijl uiteen 
te zetten. Uit de publicatie blijkt dat hij op meta-niveau de kennis kan integreren en zo 
nieuwe denkmodellen kan genereren binnen zijn vakgebied.  

Met deze reeks aan talenten en kwaliteiten heeft hij zich weten te onderscheiden van de 
andere kandidaten, en mag ik namens de jury de prijs vandaag aan hem uitreiken. 
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